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Hyvät Lappeenrannan Zonta-kerhon jäsenet,

Tämän tiedotteen liitteenä on kerhomme ti 7.9.2021 klo 17.30- pidettävän vuosikokouksen esityslista. 
Vuosikokousasioiden lisäksi valitsemme kerhon edustajan ja varaedustajan ZI Piiri 20 kokoukseen 
Imatralla, teemme päätöksen kerhon sääntöjen päivittämisestä ja kerhon stipendirahaston 
purkamisesta ja käsittelemme kerholle tehdyn 500 euron lahjoituksen käyttöä.  Pohdimme myös mm. 
alkavan kauden varainhankintaa: jouluarpajaisten järjestäminen ei ehkä onnistu koronaepidemian 
vuoksi.  Kokouspaikkana on Etelä-Karjalan yhdistykset ry:n ylläpitämä Kuutinkulma, Valtakatu 23.  Tila 
on väljä, joten voimme pitää välimatkaa toisiimme.  Parkkipaikkoja löytyy LPR Lyseon vierestä 
Lönnrotinkadulta.  Mikäli haluat osallistua kokoukseen Teams-etäyhteydellä, ilmoittaudu 31.8.2021 
mennessä pj. Anulle.   
 
Zonta International Piiri 20 piirikokous Imatralla 9.-10.10.2021 
Imatran Zonta-kerhon jäsenet ovat tehneet jo 
pitkään työtä valmistellen 50. piirikokousta 
yhdessä piirihallinnon kanssa.  Kaikki Zontat ovat 
tervetulleita: nyt meillä on hyvä mahdollisuus 
laajentaa Zonta-verkostoamme lähikaupungissa. 
Liitteenä on kokouskutsu ja ohjelma, 
ilmoittautuminen netin kautta viim. 12.9.2021 
https://zonta.fi/piirikokousimatra2021/  

 
 

Zonta Open House Lappeenrannassa ZI Convention Hampurin vieraille 18.-23.6. tai 29.6.-3.7.2022 
ZI Conventionin järjestäjät toivovat, että suomalaiset Zonta-kerhot kutsuisivat Convention-osallistujia 
vierailulle kotikaupunkiinsa.  Tarkoitus on, että vieraat voisiva saada kotimajoituksen Zonta-kerholaisten 
luona, ja että kerholaiset toimisivat epävirallisina turistioppaina – kohtuullinen englannin taito riittää.  
Tämä on oiva mahdollisuus tutustua Zontiin eri puolilta maailmaa, ja tämän vuoksi kerhomme hallitus 
päätti vastata myöntävästi pyyntöön.  Voitko Sinä harkita kotimajoitusta Zonta-sisarelle ja mahdolliselle 
avecille ensi kesänä?  
 
Zonta-toimintaa vuonna 2021: 
Kerhomme toiminnan teemoina ovat koulutus ja työelämän tasa-arvo, sekä turvallinen, väkivallaton 
elämä kaikille naisille.  Syksyn esitelmävieraaksi on kutsuttu mm. väkivaltatyöntekijä Niina Suvanto 
Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry:stä, joka on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. 
 
Syksyn yhteiset kokoontumiset on suunniteltu pidettäväksi seuraavasti: 
Ti 7.9.2021 Vuosikokous, Kuutinkulma, Valtakatu 23 & Teams-etäyhteys 
Ti 5.10.2021 Kuukausikokous & esitelmä: EK perhetyön kehittämisyhdistyksen toiminta, Kuutinkulma 
9.-10.102021 ZI Piiri 20 kokous Imatran kylpylällä 
Ti 2.11.2021 Kuukausikokous & esitelmä: Martat 100 vuotta – kohti tulevaisuutta/ Tuija Valjakka 
xx.12.2021 Yhteinen joulutapahtuma 
 
Hyvää loppukesää & pidetään yhteyttä 

Anu Hämäläinen   Päivi Löfman  
puheenjohtaja   sihteeri 
040 550 8489   040 594 9283  
anu.hamala@gmail.com   paivi.lofman@lappeenranta.fi    

2021 elokuun tiedote  
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